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Algemeen Bestuur
“Nationale Vrijwilligersdag”!

Ik heb dit voorwoord geschreven op 7 december. Ieder

jaar, op 7 december, vindt de Nationale Vrijwilligersdag

plaats. Deze dag staat in het teken van de Vrijwilliger. Een

uitgelezen kans voor vrijwilligersorganisaties om Vrij-

willigers te bedanken voor hun inzet. 

Deze dag is ingesteld om aandacht te vragen voor al die

Vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers die

zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede

doelen. 

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor

vrijwilligerswerk: Het werk is in het algemeen belang of in

een bepaald maatschappelijk belang. Het werk heeft geen

winstoogmerk. Het werk kost de arbeidsmarkt geen

banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Alle Vrijwilligers van SC Elshout voldoen volledig aan

bovenstaande “voorwaarden”. Achter de schermen moet

ontzettend veel geregeld worden om alle leden van Sc-

Elshout goed te kunnen laten sporten en zich “fijn” te

laten voelen binnen de club. Dat gaat niet vanzelf daar

hebben we veel Vrijwilligers voor nodig. Wat zouden we

toch moeten zonder al die Vrijwilligers ….?

Natuurlijk heeft Vrijwilligerswerk ook voordelen. Het is

goed voor je gezondheid, je bouwt sociale contacten op,

je bent actief bezig en voelt je nuttig. 

Maar bovenal zijn Vrijwilligers onmisbaar in de

samenleving van nu!

Natuurlijk besteedt elke afdeling van Sc Elshout

regelmatig aandacht aan hun Vrijwilligers! Dat gebeurt in

diverse vormen en varieert van welgemeende

complimenten tot het geven van een presentje en/of een

jaarlijkse Dank-Je-Wel avond.

Ondanks deze aandacht wil het Omni-bestuur jullie graag

een keer extra in het zonnetje zetten want zonder jullie

hulp en steun kan onze mooie vereniging niet blijven

draaien!

Vrijwilligers jullie zijn toppers!

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig,

sportief maar bovenal gezond 2023 toe!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter SC Elshout Omni
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te halen (verwarminginstellingen, isolatie etc) maar

een “zeer dringend verzoek aan alle leden is toch wel

om met ons mee te denken “. Houd de ramen en
deuren dicht! Hou de douchetijd wat korter, wees

zuinig met energie. Op bestuurlijk niveau zijn wij aan

het bekijken of er via overheidssteunmaatregelen

(subsidies) ook wat mogelijk is. Daarnaast wil ik hier

een oproep plaatsen voor leden/mensen die op

energiezaken goed thuis zijn. Als er iemand is die ons

hierin kan helpen, dan graag, meld u zich bij ons. Het

kan de club enorm helpen.

q En dan kijk ik op de kalender, dan zit het jaar er al

weer bijna op. De bouw is gestart, de contouren

worden met de dag duidelijker. Ik hoor best veel

mensen zeggen “dat het groot wordt”. Het is ook

een flinke bouwput en het wordt een schitterend

gebouw, geloof me maar. Het wordt de toekomst van

SC Elshout. Laten we de kerstvakantie gebruiken om

het spreekwoordelijke “licht “ over ons te laten

schijnen.

Fijne kerstdagen en een mooi uiteinde van 2022 voor

iedereen!

Groeten, Frie

Van de bestuurstafel (december 2022)
q In oktober maakte ik al melding over de impact van

de stijgende energieprijzen. Tijdens onze jaar-

vergadering hebben we jullie ook uitvoerig bijgepraat

over de gevolgen daarvan en de mogelijke

bezuinigingen die we aan het overwegen waren. Wat

toen al wel duidelijk in beeld kwam was dat we aan

de hand van aannames een compleet andere

financiële situatie zouden krijgen. Met name de

begrotingen van de kantine en van de afdeling

voetbal lieten duidelijk zien dat de verhoging van

energieprijzen de winst (mogelijk verlies) aanmer-

kelijk lager maakte. Wel nu, zo op het einde van het

jaar 2022 wordt het nog pijnlijker. De nieuwe

energieprijzen zijn bekend en vallen nog hoger uit

dan we gedacht hadden. Dit betekent een nog

grotere impact op het financiële plaatje. Het is voor

ons ook even schrikken wanneer we de nieuwe

prijzen doorrekenen en inzichtelijk maken in de

diverse besturen. Er wordt druk overleg gepleegd

om daar waar mogelijk de pijn te verzachten. We

zitten in een bouwjaar, we moeten nog een jaartje

met de oude situatie omgaan en als het even kan met

een positief resultaat. Als bestuur staan wij voor een

zeer grote uitdaging. We moeten maatregelen gaan

treffen, dat is duidelijk. Welke dat zijn, is nog niet

helemaal duidelijk. Op technisch gebied valt er winst

3

Droevig bericht.

Op 24 november is ons zeer gewaardeerd lid Gerard Spronk overleden.
Gerard was lid van de afdeling voetbal vanaf het eerste jaar 

en dus al 53 jaar lid. 

Vooral de wat ouderen onder ons zullen Gerard nog herinneren als het
manneke dat in de beginjaren de contributie, aan huis, maandelijks, kwam
ophalen. Deur voor deur meldde Gerard zich dan met een “vliegensvlugge

ratelzin” en zo droeg Gerard zijn steentje bij voor de voetbalclub.

53 jaar lid en dus een vermelding waard. Dat hij moge rusten in vrede.

Frie Smits, namens afdeling voetbal.
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Nu we het over ‘nieuw’ hebben; ondertussen is onze

JO19 in het nieuw gestoken. Mooie spelersshirts in de

vertrouwde clubkleuren en een blits keepershirt met

felgroene accenten. De spelers zijn er erg blij mee en

staan op het veld te pronken! 

Zonder al onze sponsors kunnen we als club niet draaien.

Daarom aan alle sponsors: Bedankt!! Ook sponsors

voor onze nieuwe accommodatie zijn meer dan welkom.

Heb je interesse om een bijdrage te leveren, vernemen

we dat graag.

Tot slot nog even een reminder: aan het einde van het

jaar, op donderdag 29 december a.s. wordt het zaal-

voetbaltoernooi weer georganiseerd, een mooie

afsluiting van voetbaljaar 2022.

Graag wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond

en sportief nieuwjaar!

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Sponsors

We beginnen met een korte terugblik op de Jeugdtoto.

Week 6, de laatste totoweek, betrof een recordverkoop

van maar liefst € 2.128,40! Nogmaals dank aan alle toto-

verkopers en kopers en de betrokken vrijwilligers!

En ook kijken we terug op een geslaagde Sinterklaas-

ochtend voor de allerjongste jeugdleden. Zaterdag-

ochtend 3 december was het zover, Sinterklaas en zijn

pieten hadden natuurlijk voor iedereen een cadeautje en

wat lekkers bij.

De 2e fase van het voetbalseizoen loopt bijna ten einde

en wij zijn blij om te zien dat de teams beter aan elkaar

gewaagd zijn. Na de winterstop begint de 3e fase, nieuwe

ronde, nieuwe kansen.

Jeugdtoto 2022
Gelukkig mochten we dit jaar weer een jeugdtoto

organiseren zonder dat er beperkingen waren. Zeker in

deze tijd waarbij een aantal kosten behoorlijk stijgen en

we gestart zijn met de nieuwbouw is de jeugdtoto een

belangrijke bron van inkomsten. Nu kunnen we gelukkig

voor onze jeugd de diverse activiteiten blijven

organiseren.

De Jeugdtoto 2022 kende voor de afdeling voetbal een

zeer goed verloop met een opbrengst die ruim 20%

hoger was dan vorig jaar en hierdoor de hoogste

opbrengst aller tijden werd behaald. Dankzij de inzet van

de vele verkopers was er wekelijks een mooie inzet.

Hierdoor werd er in 6 weken, samen met de afdeling

handbal, een bedrag opgehaald van € 11.742,00.

Dit jaar hadden we gelukkig weer een aantal fanatieke

jeugdverkopers die hun beste beentje voorzetten en

wekelijks een mooi bedrag wisten op te halen. Thom

Kuijpers was duidelijk de beste verkoper door in 6 weken

voor € 1.008,- aan toto’s te verkopen.

Ook de seniorenteams lieten zich van de goede kant zien

en steunden de jeugdafdeling met de verkoop van de

jeugdtoto’s. Onze hartelijke dank daarvoor.

Bij dezen bedanken we dan ook alle jeugdverkopers en

de teams voor hun inzet.

Natuurlijk mogen we de kopers ook niet vergeten. Door

hun steun kunnen we weer denodige activiteiten voor

onze jeugdleden uitvoeren. Kopers ook bedankt.

Ook nog een bedankje aan eenieder die op de

vrijdagavond tijd vrijmaakte om te helpen bij het

innemen, tellen en nakijken van de toto’s.

Onderstaand vermelden wij nog de beste jeugdverkopers

van de afdeling voetbal.

Deze verkopers zijn ondertussen al beloond voor hun

inzet.

1. Thom Kuijpers € 1.008,-

2. Jort Vermeer € 320,-

3. Julian Aerts € 280,-

4. Bram van Rooij € 201,-

5. Robin van Hensbergen € 200,-

6. Jade van Sluisveld € 157,-

7. Meike Klijn € 152,-

8. Jesse Vrijhoeven € 125,-

9. Colin van Haaren € 85,-

10. Bibi Sterk € 82,-

11. Bart van Delft € 75,-
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Quiz
Beste quizliefhebbers,

We hebben een nieuwe datum en gaan wederom voor de dubbel: 

Twee Quizzen op één avond ….
Ditmaal willen we jullie graag uitnodigen voor de  2 in 1-QUIZ  van S.C. Elshout.

Op vrijdagavond 3 maart 2023 willen we in de

kantine van sporthal Dillenburcht zowel jullie sport-
als voetbalkennis gaan testen (let op: een andere locatie

dan jullie gewend zijn, de kantine aan de Dekkerseweg is

vanwege de verbouwing niet toereikend).

Dus twee quizzen voor de prijs van één. 

Daardoor eren we maar liefst drie winnaars: 

Eén winnaar van de sportquiz, één winnaar van de

voetbalquiz en ook de winnaar van het combinatie-

klassement krijgt een prijs. 

Kortom: de helft van de avond stellen we vragen over

sport en de andere helft over voetbal. Een mooie strijd

is deze avond weer gegarandeerd!

De teams mogen bestaan uit maximaal 5 personen.
Verdere voorwaarden:

- Het team moet minimaal één persoon een leeftijd van

18 jaar of hoger hebben, de anderen mogen een A-

junior (of ouder) zijn;

- Het team moet minimaal twee personen bevatten die

(oud-)lid van S.C. Elshout zijn;

- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

Zorg dus nog meer voor diversiteit binnen het team en

verzamel een mooi en gezellig team!

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig

mogelijk in via de website www.scelshout.nl, via de

afdeling Voetbal onder de knop ‘Quiz’ (zie Activiteiten). 

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen

beschikbaar in onze kantine, en we hanteren het motto

“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Op 3 maart willen we graag rond 19.45 uur beginnen en

ons streven is om rond 23.30 uur klaar te zijn.

Met sportieve groet,

Ciep en Henri

Sjaak Moonentrofee

Op 27 november jl heb ik, in bijzijn van een gedeelte

van de familie Moonen, de Sjaak Moonentrofee mogen

uitreiken aan de trainer van de selectie, Gilbert de

Fijter.

Gilbert is bezig aan zijn 9e seizoen als hoofdtrainer bij

SC Elshout en heeft hiermee een uitzonderlijke

prestatie geleverd.

Aangenaam verrast en zeer emotioneel ontving hij de

trofee met de bijbehorende bloemen voor deze

prestatie.

Nogmaals van harte gefeliciteerd namens de club en,

en van Sjaak die hem nog vaak persoonlijk heeft

ontmoet op het sportpark.

Frie Smits
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

9 december Gijs van der Aa 

9 december René Damen

9 december Friedy van Engelen

9 december Koen Smits

10 december Bram de Kort 

10 december Antoine Kuijpers

10 december Jos Muller

10 december Mies Ossenblok 

11 december Dennis de Gouw

12 december Sam van Bokhoven 

13 december Willem van Baaijen

13 december Stefan Beaard

14 december Remco van Baaijen 

15 december Patrick Buijs

15 december Piet de Man 

15 december Gertj-Jan de Wit

16 december Jop Eekels

16 december Stef van Heeswijk

17 december Rinie Fitters

17 december Sophie Mommersteeg

17 december Jessica de Wilt

21 december Noud Klerks

21 december Roel van Leeuwen

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

25 december Maikel van Balen 

25 december Siem van Hulten

25 december Max van Keulen

25 december Tonny Vermeulen

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Willem Jongen

31 december Rowin Venus

2 januari Roniek van Dijk

5 januari Tibbe van den Besselaar

6 januari Caspar van den Brandt

9 januari Tim van Heesbeen 

10 januari Bas van Venrooij 

11 januari Gerko Mulder

11 januari Leona van de Wiel

13 januari Jordy de Wit

14 januari Julian Aerts

14 januari Cipriaan Maes

14 januari Kris Pulles

15 januari Andres van Dijk

16 januari Jos van Hulten

16 januari Gijs Simons

16 januari Stef de Wit

18 januari Luc van Noort

19 januari Jos van Sluisveld 

19 januari Marcel Vrijhoeven

20 januari Niels van Iersel

21 januari Rik de Kort 

21 januari Lauri Mommersteeg

23 januari Wout Brok

24 januari Colin van Haaren

25 januari Johan van Mook

25 januari Willem van Opzeeland

25 januari Sjef van de Wiel

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

27 januari Gijs de Gouw

27 januari Bart Pulles

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Wim de Man 
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Bouwtechnische keuringen inclusief NHG
Voorschouwen
Oplevering nieuwbouw

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op
www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.

11

Jos de Laat
Mob: 06 25087306

info@jdlbouwadvies.nl
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Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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Van de bestuurstafel in december 2022
December feestmaand
December is een echte feestmaand. Een tijd van gezellig

samen zijn, lekker eten en vooral genieten van elkaar. Het

sinterklaasfeest is net achter de rug. Ook de handbal

kreeg hoog bezoek van Sinterklaas. Zaterdag 3 december

was er een leuke ochtend voor onze jongste jeugd. Zelfs

bij de B-jeugd kwamen Sinterklaas en zijn pieten op

bezoek. Samen met de jeugd van Avanti werden zij

verrast.

Voor de C2 jeugd werd er op verzoek van de meiden zelf

een pietentraining georganiseerd. Ze hebben een leuke

training gehad en hier en daar werden er hulppieten

gesignaleerd.

Kerst fancy fair
Donderdag 22 december staat er een hoop gezelligheid

op de planning. De traditionele kerstborrel voor de

senioren van alle afdelingen belooft dit jaar erg leuk te

worden. Er wordt een kerst fancy fair georganiseerd. Wat

dat precies inhoudt moet je komen zien! Neem

voldoende kleingeld mee en goede zin, dan komt het

goed.

C2-jeugd ontvangt ballen
De meiden van de C2 konden hun blijdschap niet op toen

ze totaal onverwacht ieder een mooie bal kregen tijdens

de training. Er werd meteen druk mee gestuiterd. Dat er

maar flink mee gescoord mag worden!

F-toernooi
De F-jeugd speelt geen traditionele competitie zoals we

van andere teams gewend zijn. Zij spelen in toernooi-

vorm. Elke vereniging die meedoet organiseert een paar

keer per jaar een leuke ochtend waarbij er veel vrijheid

is om iets leuks te bedenken. Zo worden er niet zomaar

wedstrijdjes gespeeld maar leren de kinderen met allerlei

spelletjes op een hele leuke manier hun techniek te

verbeteren. Plezier staat voorop en dat is te zien.

Zaterdag 26 november was SC Elshout aan de beurt om

het te organiseren. De meiden hebben een hele leuke

ochtend gehad.

Oplopen met heren Tachos 
Het begint een beetje traditie te worden maar we waren

weer uitgenodigd bij de heren van Tachos 1 om mee op

te lopen. De eer was dit keer aan onze meiden van de E-

en F-jeugd. Hun enthousiasme is goed overgekomen. De

trommels van Tachos werden overgenomen en er werd

luid gejuicht. De meiden waren zelfs zo enthousiast dat ze

soms ook voor de tegenpartij aan het juichen waren. Dit

werd door Tachos door de vingers gezien en we mogen

in de toekomst vast nog wel een keertje meer komen.

Fijne feestdagen
Namens het handbalbestuur wensen we iedereen alvast

hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe!
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14 december Ed van Delft 

19 december Natasja van den Nieuwenhuijzen 

21 december Gerard Beekmans 

23 december Eefje Groenendaal 

25 december Yfke Pullens 

26 december Marit Smits 

29 december Fleur van Sambeek 

29 december Jeanne de Man 

1 januari Isabel van Herwijnen

5 januari Ilona Mandemakers 

5 januari Corry van der Sanden 

6 januari Suzie Willemse 

9 januari Jayly Veltman 

11 januari Wendy van Hulten - Fitters 

12 januari Daniek Klijn 

14 januari Sanne de Hart 

22 januari Lotte van Bladel 

23 januari Jody Berkelmans 

24 januari Wies de Haan 

27 januari Merle Muskens 

28 januari Sien van den Assem 

29 januari Inge van Noort 

29 januari Pien Klerks 

29 januari Myriam van Sluisveld 

30 januari Simone van de Pol 

30 januari Gerdina van de Wiel 

31 januari Britt Verbeek 

Verjaardagen december-januari
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Bezoek aan Tachos in Waalwijk
Op zaterdagavond mochten wij samen met de kinderen

uit de F oplopen met de heren van Tachos. 

We moesten om half 7 in Waalwijk zijn en de wedstrijd

begon om 7 uur. We konden ons omkleden in een

kleedkamer en daarna gingen we naar de zaal. We

mochten kiezen met wie we samen wilden lopen. Fenna

koos meteen nummer 10, omdat ze zelf nummer 10

heeft. Ik moest helemaal voorop. 

Na het oplopen mochten we op de tribune achter de

trommels zitten. Als Tachos scoorden gingen wij heel

hard juichen en trommelen. Tachos begon heel goed,

maar al snel was het andere team beter. De eindstand

weet ik niet meer, maar gelukkig hebben we wel veel

kunnen trommelen. Aan het einde mochten we nog met

het hele team op de foto. 

Ik vond het een leuke avond. 

Groetjes Noor uit de E1
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C2-jeugd hebben ballen gekregen, wat waren ze blij

Topverkopers toto in het zonnetje gezet!
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F - toernooi 26 november
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Sint op bezoek
Zaterdag 3 december mochten onze jongste meiden,

samen met de voetbal en de gym, de Sint en zijn pieten

in ‘t Rad ontvangen. 

Die ochtend kwamen de pieten met de trekker naar ‘t

Rad en zij vertelden dat ze graag boer wilden worden.

De kinderen hebben samen met de pieten allerlei

boerderijspelletjes gedaan, zodat de pieten konden

oefenen om boer te zijn. Later deze ochtend kwam ook

Sint op bezoek. Hij was erg trots om te zien hoe alle

kinderen van S.C. Elshout oefenden met het koemelken,

bouwen van een stal, het klompenspel en het blikgooien.

Natuurlijk hadden Sint en zijn pieten ook aan een

cadeautje gedacht. Elk kind kreeg een mooi rugtasje met

hun eigen naam erop.

Sint en Piet B-jeugd S.C. Elshout en Avanti
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PeuterPietengym 

Op woensdag 30 november j.l.  hadden we met de

peutertjes een pietengymles.

Woensdagochtend om 8.45 uur stonden er ineens 16

Pietjes in de les. Ieder van hen had een oefenpakje bij zich

om mee te gymen. Plotseling werd er op de deur geklopt

en kwamen er 2 pieten binnen. Sommige peuters vonden

het in het begin wel even spannend, maar al snel gingen

ze samen met de pieten gymen. De peuters moesten hun

best doen om een echte  Piet te worden. Met onderdelen

als; pakjes in de stoomboot gooien, door de schoorsteen

kruipen, op het dak klimmen, van het dak af

springen en pakjes door de schoorsteen gooien.

Als echte Pieten legde ze het parcours af. Toen

de peuters alle onderdelen meerdere malen

hadden uitgevoerd ontvingen ze een echt

Pietendiploma en een chocolade lolly. In de

kleedkamer hadden de pieten ook nog

pepernoten in de schoenen gestopt.



Gezellig bij de gym
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De Sint heeft ondertussen Nederland weer verlaten,

maar wat was het gezellig bij S.C. Elshout gym!

Op vrijdag 25 november brachten twee Pieten een

bezoek aan de kinderen van de avondgym. Samen met de

Pieten is er enorm hard gewerkt! Balanceren over de nok

van het dak, klimmen op het schuine dak, varen in de

nieuwe stoomboot, een ritje op Ozosnel… Het kwam

allemaal voorbij! 

Het harde werk van de kinderen werd door de Pieten

enorm gewaardeerd, dus zij vonden dat de kinderen wel

een heus Pietendiploma verdienden! 

Op zaterdag 5 december werden de kinderen opnieuw

uitgenodigd door Sinterklaas in ’t Rad. Piet was dol op

Elshout, hij had daar zulke lieve boeren ontdekt. Piet had

dus besloten dat hij zelf ook boer wilde worden. Op de

tractor kwam hij naar ’t Rad gereden! Alle kinderen die

sporten bij de sportclub S.C. Elshout mochten Piet

helpen. Een stal bouwen, koeien melken, suikerklontjes

zoeken tussen het hooi… Niets was ze te veel! 

Na al dat oefenen, kwam Sinterklaas binnen. De Sint

sprak prachtige woorden over de kinderen van de gym!

Wat hebben we met z’n alle weer genoten van de

Sinterklaastijd. 

Tot volgend jaar!!
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Verjaardagen gym, In de maanden decembet en januarifeliciteren wij

14 december Sanne van Slooten

20 december Mart van Logten

21 december Dries Akkermans

25 december Cindy van Dijk

29 december Annemiek Verhoeven

1 januari Trudy van Delft

5 januari Corrie v.d. Sanden

6 januari Suzie Willemse

18 januari Duque Dudok

23 januari Gofie van Son

30 januari Jorn Jansen

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!

Zijn we jouw verjaardag vergeten te

vermelden, of staat de datum verkeerd

vermeld, geef het dan even door aan het

secretariaat gymnastiek@scelshout.nl

Bedankt   Grote Clubactie
Ook dit jaar hebben we weer een mooi bedrag mogen

ophalen met de Grote Clubactie. We willen dan ook al

onze jeugdige lotenverkopers van harte bedanken voor

hun geweldige inzet.

Onze Topverkopers waren dit jaar: 

Mart van Logten, hij had maar liefst 31 loten verkocht.

Evy van den Assem en Daan Klijn hadden er wel wat

minder, maar toch ook nog meer dan 20 loten verkocht.

Voor deze geweldige prestatie worden zij beloond met

twee vrijkaartjes voor Monkey Town Waalwijk en namens

de Grote Clubactie met een mooie medaille.

Op deze plaats willen we nogmaals iedereen bedanken

voor hun inzet, dankzij jullie hebben we een mooi

resultaat behaald.

Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

De trekking heeft intussen plaats gevonden en op de

website van de grote clubactie kun je zien of je tot één

van de gelukkigen behoort. 
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Kantinediensten
Week 51: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 18 t/m zaterdag 24 december

Week 52: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 25 t/m zaterdag 31 december

Week 1: Kantinedienst: Gerard de Wit van zondag 1 t/m zaterdag 7 januari

Week 2: Kantinedienst: José van Uden van zondag 8 t/m zaterdag 14 januari

Uiterlijk op maandagavond zal aan de vrijwilligers worden doorgegeven hoe laat zij op de bovengemelde dag 
aanwezig dienen te zijn. Wanneer er geen activiteiten in de kantine zijn, zal de vrijwilliger worden afgebeld.

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 25 december

maandag 26 december

dinsdag 27 december

woensdag 28 december

donderdag 29 december 19.30-eind

vrijdag 30 december

zaterdag 31 december

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 1 januari

maandag 2 januari

dinsdag 3 januari

woensdag 4 januari

donderdag 5 januari nieuwjaarsreceptie Nicole van Hulten Annie van Hulten

vrijdag 6 januari

zaterdag 7 januari

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 8 januari Jos van den Hoven

maandag 9 januari

dinsdag 10 januari

woensdag 11 januari

donderdag 12 januari 19.30 - eind Marinus Muskens Rens de Kruijf

vrijdag 13 januari

zaterdag 14 januari Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 18 december Annie van Hulten Jos vd Hoven

maandag 19 december

dinsdag 20 december

woensdag 21 december

donderdag 22 december kerst-in Annie van Hulten Marinus Muskens

vrijdag 23 december
+

zaterdag 24 december



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Caspar van den Brandt  0416-377726
Secretaris
Albert van der Sanden  0416 377633
Penningmeester
Bertie Wolfs  0416 373045
Overige bestuursleden:
Doroté Moonen 0416 382266
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
Secretaris  
Kees van den Hoven  0416 378211
Penningmeester
Jan Klerks  0416 378725
Wedstrijdsecretariaat, hoofd kantine
Jos van den Hoven  0416 379330
Elftalbegeleiding
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni, kantinezaken
Bertie Wolfs      0416-373045
Algemeen.
Rick van Delft  06-23532219

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Harm Aerts 06-36035161
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Notulen en toernooien
Christ Klerks 06-12603178
Vice-voorzitter en technisch beleid 
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Technisch beleid en Algemeen
Nik van Mook, 06-12381819 

Activiteiten en divers
Rene Damen   06-52014687
Jeugdafgevaardigde
vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
Will Veltman 06-10472868
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Gerard de Wit  06-14845542
Technische Zaken:
Meggie van Bokhoven 06-46740272
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

Vertrouwenspersonen

André van Hulten 06-53419791 
Ingrid de Kort-Jehoel 06-31693947  

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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